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HUSM-SE-O-21-0196
Serveis
Obert no harmonitzat
Àrea de contractació conjunta ICSÒrgan gestor:
GSS
Objecte:
Servei d’auxiliars de control de l’Hospital
Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l’empresa
pública Gestió de Serveis Sanitaris).

Resolució per la que s’acorda l’esmena de l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques
Servei d’auxiliars de control de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida
(gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris)

Antecedents
I.- Atès que en l’expedient de referència, per part d’un dels licitadors s’ha realitzat consulta per
mitjà de l’adreça electrònica (licitacions@gss.cat) a l’òrgan de contractació, en concret, es
manifesta que d’acord amb la informació relativa a les condicions de subrogació en contractes de
treball (Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques) i la previsió del servei en 3.500 hores
anuals, els imports unitaris màxims de licitació (9€/hora -sense IVA-) no permeten presentar una
oferta econòmica que cobreixi els costos salarials, i es sol·licita a l’òrgan de contractació la revisió
dels preus de la licitació.
II.- Aquest òrgan de contractació ha sol·licitat informació al contractista que està prestant el servei
Servei Especial Laboral Integració Discapacitats, S.L. (en endavant, SELID), i ha manifestat que
els dos treballadors que consten adscrits al contracte tenen un grau de discapacitat, en concret,
l’auxiliar de control té un grau de discapacitat del 33% i l’auxiliar de control/supervisor té un grau
de discapacitat del 68%, per la qual cosa es considera que amb l’aplicació de les corresponents
bonificacions els preus màxims de licitació son viables.
III.- Atès que en el moment de la publicació de la licitació aquest òrgan de contractació no
disposava de l’esmentada informació, i es considera necessària per permetre una avaluació
exacta dels costos laborals, d’acord amb l’Artc.-130 de la LCSP, s’ha de procedir a esmenar
l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques, en relació, a la Informació relativa a les condicions
de subrogació en contractes de treball

Fonaments jurídics
D’acord amb l’article 109, apartat 2on, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques, les administracions públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials,
de fet o aritmètics existents en els seus actes.
D’acord amb l’article 32, apartat 1er, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques, les administracions, excepte precepte en
contrari, podran concedir d’ofici o a petició dels interessats, una ampliació dels terminis establerts,
que no excedeixi de la meitat dels mateixos, si les circumstàncies ho aconsellen i no es
perjudiquen drets de tercers.
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Resolc
Primer.- Que s’esmeni l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques referent a la “Informació
relativa a les condicions de subrogació en contractes de treball”, en el sentit d’afegir la condició de
discapacitat que tenen els treballadors adscrits al contracte, per tal que permeti als licitadors una
avaluació exacta dels costos laborals. En tot cas, s’ha d’ometre qualsevol tipus de dada de
caràcter personal dels treballadors, en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Segon.- Que es procedeixi a publicar en la Plataforma de contractació de Gestió de Serveis
Sanitaris, l’esmena a la que es fa referència en l’anterior resolc primer.
Tercer.- En virtut de l’article 32 de la LPACAP, s’acorda concedir una ampliació del termini de
presentació d’ofertes als licitadors, en concret, per onze dies naturals més, finalitzant el termini el
dia 25 de maig de 2021.
Quart.- Contra aquesta resolució, els interessats:
a) podran interposar amb caràcter potestatiu, recurs especial en matèria de contractació

(previ a la interposició del recurs contenciós administratiu), davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la data d’enviament de la notificació o avís de notificacio, segons allò
establert als articles 44, 50 i la disposició addicional quinzena de la LCSP (l’escrit es
podrà presentar al registre de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, el en
registre del Tribunal de Contractes del Sector Públic, i en els llocs establerts en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de, Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques);
b) o bé interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu

en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la data d’enviament de la
notificació o avís de notificació, segons allò establert a la disposició addicional quinzena
de la LCSP i l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
Contenciosa-administrativa.
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Signat.- Responsable de l’Àrea Econòmica i Financera
Gestió de Serveis Sanitaris
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